
 ثانيةالوحدة ال

 
 قراءة + نشاط ثقافي الثامنالدرس 

عناصر 
 الدرس

 المدة المالحظات الخطوات الوسائل الهدف اإلجراء المحتوى

  التمهيد
 

اسمً / أعمل 
 / أسكن مع 

 
 المحاكاة

 
 الحوار

 

  أن ٌتذكر
التلمٌذ بعض 

التراكٌب التً 
مرت معه فً 

الدرس 
 السابق

  أن ٌعّرف
التلمٌذ بنفسه 

 وسكنه
 وعمله.

 
 

 

  ٌجري المعلم حواراً مع أحد
 التالمٌذ:

  ،المعلم: أنا أحمد من سورٌة
أسكن مع أسرتً فً دمشق، أعمل 

 معلماً.
  أنت، ما اسمك؟ من أٌن أنت؟

 ماذا تعمل؟

 د 5 

 
 العرض

 
 
 
 
 

 
  قراءة

 واستيعاب
اقرأ ثم 

أجب عن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاكاة
 

 
 

  أن ٌقرأ التلمٌذ
النص قراءة 

 صامتة
  أن ٌذكر

الفكرة التلمٌذ 
 العامة للنص

  ًأن ٌصغ
التلمٌذ لقراءة 

 
 

 
 

 
 

  العارض
 الضوئً

 

    الطلب من التالمٌذ قراءة
النص قراءة صامتة، بعد أن 

طالباً  سؤالً ل على السبورة ٌسجّ 
ا من التالمٌذ أن ٌجٌبوا على هذ

 بعد القراءة الصامتة  السؤال
) وذلك لٌستخلص الفكرة العامة 

 من النص (
هذا النص ٌتحدث عن ) 
المدرسة ، المستشفى ، 

 أشخاص(
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 األسئلة.
 
 
 

أكمل 
 العبارات:

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 الستنتاج

النص 
 الصحٌحة 

  أن ٌالحظ
التلمٌذ بداٌة 

الجمل 
 ونهاٌتها

  أن ٌقرأ
التلمٌذ النص 

قراءة جهرٌة 
 صحٌحة

  أن ٌناقش
التلمٌذ 

محتوى كل 
 مقطع 

  ٌعّرفأن 
التلمٌذ 

بأصحاب 
 الصور،

متحدثاً عن 
)اسمه، 

سكنه، عمله، 
 مكان عمله (

  ٌكملأن 
التلمٌذ 

 العبارات 

  الكتاب 
 

 السبورة 
 

  قراءة النص قراءة نموذجٌة من
 قبل المعلم.

  الطلب من بعض التالمٌذ القراءة
 الفردٌة

  ًقراءة أحد التالمٌذ للنص مقطعا
إطالق الحوار مع  ثم مقطعاً ، 

كل مقطع  محتوىالتالمٌذ عن 
بعد قراءته، من خالل اإلجابة 

 :عن بعض األسئلة
من أٌن مصطفى؟ أٌن ٌسكن؟ 

 ومع من؟ ماذا ٌعمل؟ أٌن ٌعمل؟
) ٌكرر األسئلة بعد النتهاء من 

كل مقطع حتى ٌأتً على كل 
 الشخصٌات(

 على السبورة مؤلف  رسم جدول
من ثالثة جداول ، وأربعة أسطر 

: 
عرضاً ) / السكن / العمل / مكان 

 العمل (
طولً ) مصطفى / عبد هللا/ هدى 

 / فاطمة (
ٌطلب المعلم من التالمٌذ الخروج 

وكتابة المعلومات المعّرفة بكل 
 شخصٌة بجانب السم

  قراءة صٌغة السؤال، ثم الطلب



  ٌعّرف أن
 عن التلمٌذ

نفسه وسكنه 
   وعمله.

غات من التالمٌذ ملء الفرا
 معتمدٌن على أنفسهم.

  المرور على التالمٌذ وتصحٌح
 إجابات التالمٌذ.

 

 د 4 عّرف بنفسك . ثم عّرف بزمٌلك. متحدثاً عن ) السم والسكن والعمل (
 
 
 

  استمع
وأعد 

 واحفظ 
حدٌث 

 شرٌف
 

 :تسلية 
صل بٌن 

أسماء الدول 
 والعواصم

 
 

 الترجمة
 

 المحاكاة
  

 الستنتاج

 أن ٌستمع 
 التلمٌذ للنص

  ًأن ٌصغ
التلمٌذ لقراءة 
النص قراءة 
نموذجٌة من 

 المعلم.
  أن ٌردد التلمٌذ

القراءة مع 
 المعلم.

  أن ٌقرأ التلمٌذ
النص قراءة 

 صحٌحة
  أن ٌتعرف

التلمٌذ على 
الفهم العام 

 للنص
  أن ٌناقش

التلمٌذ المعنى 

 
 
 

 

 الكتاب 
 

  العارض
 الضوئً..

  ٌطلب المعلم من التالمٌذ إغالق
 الكتاب ، وٌدٌر التسجٌل. 

 .قراءة النص قراءة نموذجٌة 
  الطلب من التالمٌذ تردٌد النص

 جماعٌاً مع المعلم.
  تقدٌم للنص بإعطاء فكرة عامة

مع الستعانة  عن معانً النص،
 بالترجمة.

   الطلب من بعض التالمٌذ تكرار
 القراءة، وتصحٌح األخطاء.

  مناقشة بعض المعانً مع التالمٌذ
إلبداء آرائهم من خالل ورقة عمل 
ُمعّدة مسبقاً ، بحٌث تكون األفكار 
والعبارات مصاغة باللغة العربٌة 

ومترجم فٌها أهم المفردات 
) أو  والعبارات بلغة الطالب األم

أي لغة وسٌطة ( على أن تكون 
إجابات التالمٌذ بنعم أو ل، أو 

 اختٌار من متعدد.
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 العام للنص
  أن ٌتقن التلمٌذ

قراءة النص 
 المطلوب.

 مٌذ أن ٌحفظ التل
 النص المطلوب

  ٌصل التلمٌذ أن
بٌن أسماء 

الدول 
 وعواصمها

  كتابة الحدٌث على السبورة، ثم
حذف بعض الكلمات من متنه، و 
الطلب من التالمٌذ قراءة الحدٌث 

مع استحضارهم للكلمات 
  .المحذوفة

  الطلب من التالمٌذ قراءة النص
 بالمطلوب دون النظر إلى الكتا

  الطلب من أحد التالمٌذ قراءة
صل بٌن أسماء الدول السؤال: 

 والعواصم
  الطلب من التالمٌذ إجراء التمرٌن

 على كتبهم معتمدٌن على أنفسهم.
  المرور على الطالب والتأكد من

 صحة اإلجابات
 د 4 صل بٌن أسماء الدول والعواصم

  11 الواجب من كتاب النشاط ص الخاتمة
 


